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Böcker



Så nära jag kommer 



Närvaro för en behaviorist

”Plats” för inlärning

Möjlighet att ”ta in” och ta nya perspektiv

Ger en kompletterande bild av både problem och lösning

Motverkar undvikande (flykt och kontroll)

En viktig färdighet vid både exponering och beteendeaktivering

Paus från plåga (fokus på neutrala stimulus)



Kliniskt perspektiv 

Arbetar med en ”komplex” målgrupp

Ofta massiva färdighetsbrister & utvecklingstrauman

Oerhört lättriggade symtom

Gör allt för INTE vara innanför sitt eget skinn

Närvaro = exponering = oerhört aversivt = flashbacks = 
”katastrofer”

Suicidnära (alla klienter de senaste sex åren, minst 1 försök)

Hur gör vi? De behöver lära sig vara ”här och nu”



När ens inre värld ser ut så här…



Deras erfarenheter…





Alla har ”vårdats” länge



Slutsats



Mer slutsats



Överlevnadsstrategier



Psykiatrisk diagnostik..



Var börjar man?

Avgiftning…

Symtom v/s funktion & funktionsnivå

Problemet med att leva för att inte känna

”Misslyckad” v/s Färdighetsbrister

Där då v/s här och nu

Validering av kamp



Validering=empati→närvaro



ACT

Målet är att öka personers möjlighet att välja baserat på 
långsiktiga önskvärda konsekvenser/livsmål (flexibilitet)

Fusion-Defusion

Self as context

Present moment

Acceptance

Values

Committed Action



Flexibilitet



Fusion-Defusion



Self as context



Present moment



Values



Committed action



Acceptance



Hexaflex



3 grundläggande processer för psykisk 
hälsa/psykologisk flexibilitet

Öppenhet

- Förmågan att 
uppleva symptom 
för vad de faktiskt 

är

- Att inte försöka 
manipulera 

symptomen eller 
göra handlingar 

utifrån dem

Närvaro

- Förmågan att 
vara närvarande i 
det som händer 

just nu

- Kunna se 
problemet ur flera 
perspektiv och hur 

det är i olika 
sammanhang

Engagemang

- Förmågan att 
veta vad som är 

viktigt i livet 

Att göra 
handlingar som 
hjälper personen 

uppnå mer av 
detta även om det 
är svårt/jobbigt. 



Ta tankar för vad de är



Utifrån och in



Beteenden fungerar
när man gör dem…




